
INFORMACJA O SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO 

FUNKCJONUJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 W SOSNOWCU 

Informacja określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku i terenach 

sportowych będących w zasobach Szkoły Podstawowej nr 45 przy ulicy Czeladzkiej 58 w 

Sosnowcu, reguły rejestracji, zabezpieczenia i udostępnienia przetwarzanych danych 

osobowych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych uczniów jest Szkoła 

Podstawowa nr 45 w Sosnowcu.  

Adres : 41-214 Sosnowiec ul. Czeladzka 58  

którą reprezentuje Dyrektor szkoły mgr Anna Łakomska - Ciołczyk, 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 45 w Sosnowcu, 41-214 Sosnowiec ul. Czeladzka 58, lub mailowo na 

adres e-mail sp45@sosnowiec.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Anna Spas 

3. Z Inspektorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Centrum Usług Wspólnych , 41-200 Sosnowiec ul. Staszica 62, lub mailowo na adres e-mail 

a.spas@cuwsosnowiec.pl 

4. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 w Sosnowcu funkcjonuje system monitoringu 

wizyjnego którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, rodziców, 

pracowników i innych osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 45. Ponadto 

ze względu na to że placówka przeznacza środki finansowe na inwestycje w kontekście prac 

remontowo – budowlanych, istnieje prawnie usprawiedliwiony cel rejestracji zdarzeń w 

zakresie kradzieży i dewastacji mienia.  Dane przetwarzane są w tym zakresie w oparciu o 

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej 

zwane RODO. W zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.) 

5. Zakres możliwie powiązanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem na urządzeniu 

rejestrującym: 

a) Czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem 
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b) Sposób zachowania się osób których wizerunek utrwalono na urządzeniu 

rejestrującym 

c) Nr rejestracyjny pojazdu 

6. Administrator przetwarzając dane osobowe w zakresie monitoringu (wideonadzoru) kieruje 

się zasadą adekwatności tj.: administrator danych może pozyskiwać tylko te dane, co do 

których istnieje uzasadnienie formalnoprawne ich pobierania, oraz zasadą proporcjonalności 

tj. : doboru stosownej technologii monitoringu. Mając świadomość praw chroniących 

wizerunek jako niezbywalne dobro osobiste zawartych min. w art. 83 i 78 prawa autorskiego, 

art. 24 KC i art. 47 Konstytucji RP jednostka stosuje nadzór z uwzględnieniem poszanowania 

prawa do prywatności, godności i czci osób znajdujących się w obszarze przetwarzania 

danych.  

7. Dozorem monitoringu objęte są tereny sportowe wokół szkoły, elewacje bramy wjazdowe 

oraz korytarze i pomieszczenia ogólnodostępne wraz z wejściem głównym do budynku.   

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)RODO mogą być udostępnione w 

sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie 

postępowania (np. policja, prokuratura, sąd) na zasadach ściśle określonych w przepisach 

prawa i są przechowywane na urządzeniu twardodyskowym przez okres od 7 do 10 dni. Okres 

archiwizacji może ulec wydłużeniu gdy zajdzie konieczność przechowywania zapisu 

monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego 

prowadzonego przez stosowne organy. 

9. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały pozyskane za 

pomocą wideonadzoru jest spełniany za pomocą umieszczonych w widocznym miejscu tablic 

informujących o zainstalowanym monitoringu. Ponadto na terenie SP 45 w Sosnowcu zostały 

umieszczone graficzne znaki ( piktogram kamery) informujące o stosowaniu wideonadzoru.  

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

11. Osobom których dane zostały pozyskane za pomocą wideonadzoru przysługuje prawo 

dostępu do ich danych osobowych żądania ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania 

w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

12. Dane zgromadzone z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego są przetwarzane na postawie 

art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO, zatem osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia 

sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. 

13. W trakcie przetwarzania danych przez system monitoringu wizyjnego nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.  



14. Osobom których dane zostały pozyskane za pomocą wideonadzoru jeżeli twierdzą, że 

przetwarzanie danych zgromadzonych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. 

 

 


